
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND Văn Quan, ngày     tháng 3 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Chương trình khảo sát tình hình vi phạm hành lang đường bộ,  

lòng hồ thủy điện Bản Quyền  

Thực hiện chương trình công tác tháng 3 của UBND huyện. UBND huyện 

Văn Quan Thông báo chương trình khảo sát tình hình vi phạm hành lang đường 

bộ, lòng hồ thủy điện Bản Quyền như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Hứa Phong Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện.  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, 

Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi 

trường Thị trấn Văn Quan. 

2. Nội dung: Tiến hành khảo sát thực tế tình hình vi phạm hành lang đường 

bộ, lòng hồ thủy điện Bản Quyền. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 3 năm 2021 (thứ Tư) 

- Địa điểm: Tiến hành khảo sát tại các tuyến đường nội thị và trục đường 1B 

chạy qua thị trấn Văn Quan. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND thị trấn Văn Quan đến làm việc đúng thành phần, 

thời gian, địa điểm, chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ cho công tác khảo sát.   

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị bố trí phương tiện cho các 

thành phần đoàn khảo sát, chuẩn bị phòng họp sau khi hoàn thành công tác khảo 

sát. 

Lưu ý: Đoàn tập trung tại sân UBND huyện lúc 07 giờ 45 phút. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND thị trấn Văn Quan 

nghiêm túc thực hiện./. 

 TL. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:                                            
- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP; các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị: KT&HT; TN&MT 

NN&PTNT; TTDVNN; 

- UBND thị trấn Văn Quan 

- Lưu: VT. 
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